CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BESALÚ I INTERACTIU
COMUNICACIÓ DIGITAL, SL PER A LA DIFUSIÓ I DISPOSICIÓ SENSE COST DE L’APP
LACOMPRA AMB L’OBJECTIU D’IMPULSAR ELS COMERÇOS I SERVEIS DE
RESTAURACIÓ DE BESALÚ.
BESALÚ, 7 de maig de 2020
REUNITS:
D’una part, el senyor/senyora Maria Goretti Blanch Llosa, NIF 52603814P en qualitat de regidora
de comerç de l’Ajuntament de BESALÚ, amb NIF P1702200E i
D’altra part, el senyor Pere Ponsatí i Cornellà, amb NIF 40366568G, en qualitat de gerent
d’Interactiu Comunicació Digital, SL, que desenvolupa la seva activitat en el sector de les TIC.
MANIFESTEN:
Davant la greu situació que està vivint el sector del comerç i el sector de la restauració de
BESALÚ arran de la Covid-19, és interès de l’Ajuntament de BESALÚ aportar solucions que
tinguin per objectiu fomentar i desenvolupar l’economia i ocupació de la ciutat de BESALÚ.
És interès d’Interactiu Comunicació Digital, SL, col·laborar en aquest objectiu mitjançant la posada
a disposició de l’app lacompra, aplicació mòbil per a iOS i Android que permet la realització de
comandes entre els usuaris i els establiments de BESALÚ.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest conveni que
subscriuen amb les següents,
CLÀUSULES:
Primera. Objecte
Aquest conveni entre l’Ajuntament de BESALÚ i Interactiu Comunicació Digital, SL té per objecte
establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la difusió i posada a
disposició de l’app lacompra.
Aquest conveni entre l’Ajuntament de BESALÚ i Interactiu Comunicació Digital, SL és d’aplicació
per a tots els establiments amb domicili social al municipi de BESALÚ.
Segona. Compromisos de les parts
I. L’Ajuntament de BESALÚ es compromet a:
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Realitzar difusió de lacompra a través dels següents canals:


Web administrativa de l’Ajuntament de Besalú.



Web promocional de l’Ajuntament de Besalú (encara en construcció).



Xarxes Socials de l’Ajuntament de Besalú (Instagram, Twitter, Facebook, App de
l’Ajuntament).



E-mails informatius al banc de dades de comerç.



Reunions i taules de treball amb el sector del comerç.



Publicació de l’acord en diaris comarcals.



Realitzar difusió de lacompra a través de les xarxes socials tan corporatives com turístiques
de l’Ajuntament de BESALÚ.



Afegir un destacat (banner) al web de l’Ajuntament de BESALÚ amb un enllaç a la
descàrrega de lacompra i/o a una pàgina amb més informació des d’on l’usuari se la pugui
descarregar.



Fer arribar, de forma personalitzada, la informació de la compra als representants de les
associacions de comerciants i de restauració de BESALÚ per tal que en puguin fer difusió
als seus associats.



Realitzar una presentació presencial oberta a tots els establiments i ciutadans de BESALÚ
a una data per concretar.



Establir un pacte de no concurrència durant la vigència del conveni, garantint que no
promourà iniciatives privades competidores o que entrin en conflicte amb lacompra.
II. Interactiu Comunicació Digital, SL es compromet a:



Posar a disposició de tots els establiments amb seu social al municipi de BESALÚ les
següents funcionalitats de l'aplicació de manera totalment gratuïta:


Alta d’establiments (un negoci pot tenir més d’un establiment).



Alta de productes per a cada establiment.



Gestió personalitzada de categories de productes.



Modificació d’establiments i productes sense cap tipus de limitació (horari, adreça,
preus, fotografies,...).
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Recepció i gestió de comandes de forma il·limitada.



Gestió de canvi d’estats de comanda de forma automàtica.



Possibilitat de seleccionar el tipus d’entrega que s’ofereix: entre a domicili, recollida
a l’establiment o ambdues opcions, podent-se modificar en qualsevol moment.



Posar a disposició de tots els ciutadans de BESALÚ (usuaris de l’aplicació que realitzen
compres a través de lacompra) aquesta aplicació de forma totalment gratuïta.



Col·laborar activament amb l’equip tècnic de l’Ajuntament de BESALÚ en les estratègies de
difusió de lacompra.



Donar suport als usuaris i als establiments de BESALÚ en els dubtes que puguin tenir en
l’ús de lacompra.



Informar a l’Ajuntament de BESALÚ de noves funcionalitats i evolució de lacompra, per tal
que l’Ajuntament n’estigui informat abans que els usuaris finals de lacompra.



Garantir la veracitat de la informació aportada.



Incloure el logotip de l’Ajuntament de BESALÚ dins l’apartat d’entitats col·laboradores a
l’app i al web de lacompra.

Tercera. Resolució i interpretació
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment de les obligacions que es
derivin d’aquest conveni seran resoltes de mutu acord entre les parts, sense perjudici de la
competència de l’ordre jurisdiccional contenció administratiu.
Quarta. Extinció
Seran causes d’extinció d’aquest conveni el mutu acord entre les parts, la impossibilitat
sobrevinguda de desenvolupar els acords previstos a aquest conveni o l’incompliment d’alguna de
les clàusules de qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada de forma fefaent.
Cinquena. Vigència del conveni
El present conveni tindrà vigència a partir de l’endemà de la seva signatura i durant un període de
24 mesos, període que podrà ser prorrogat si ambdues parts hi estan d’acord.
Les parts accepten les estipulacions precedents i, en prova de conformitat, signen aquest
document, per duplicat, en el lloc i la data inicialment esmentats.
Plaça Llibertat, 1 – 17850 Besalú- telèfon 972590225 i fax 972590411- ajuntament@besalu.cat

En representació
Ajuntament d' BESALÚ
MARIA GORETTI
BLANCH LLOSA DNI 52603814P
(TCAT)

Firmado digitalmente por MARIA GORETTI
BLANCH LLOSA - DNI 52603814P (TCAT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Besalú, 2.5.4.97=VATESP1702200E, ou=Treballador públic de nivell mig,
sn=BLANCH LLOSA - DNI 52603814P,
givenName=MARIA GORETTI,
serialNumber=IDCES-52603814P, cn=MARIA
GORETTI BLANCH LLOSA - DNI 52603814P (TCAT)
Fecha: 2020.06.09 10:55:31 +02'00'

Sr./Sra.Maria Goretti Blanch Llosa

En representació de
d’Interactiu Comunicació Digital, SL

40366568G PERE
PONSATI (R:
B55132088)

Signat digitalment per
40366568G PERE PONSATI (R:
B55132088)
Data: 2020.06.19 09:30:15
+02'00'

Sr. Pere Ponsatí i Cornellà

Plaça Llibertat, 1 – 17850 Besalú- telèfon 972590225 i fax 972590411- ajuntament@besalu.cat

